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PARECER CCJ
Cria o Programa Bueiro Inteligente.
Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Vereador Marcio Bins Ely.
A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e em seu Parecer Prévio, registra que há
previsão legal para atuação do legislador municipal no âmbito da matéria objeto da proposição, inexis ndo qualquer
incons tucionalidade ou ilegalidade à tramitação do projeto.
É o sucinto relatório.
Acompanhado o parecer da procuradoria, não vislumbramos qualquer óbice que impeça à tramitação do projeto.
Também salientamos que tal proposta deva ser discu da de forma ampla sob a soberania do plenário, pois, não
havendo ilegalidades cons tucionais, jurídicas e ou regimentais só resta à discussão e apreciação do mérito para
possível aprovação ou rejeição da matéria apresentada pelo nobre Vereador.
Portanto, esta Comissão acompanha o parecer da procuradoria e assim se manifesta pela inexistência de óbice
jurídico à tramitação do Projeto.
Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 13/04/2021, às 22:32,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 22002/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código veriﬁcador 0224077 e o código CRC 5E7D95D7.

Referência: Processo nº 037.00049/2020-98
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CERTIDÃO
CERTIFICO que o Parecer nº 032/21 – CCJ con do no doc 0224077 (SEI nº 037.00049/2020-98 – Proc. nº
0063/20 - PLL nº 024), de autoria do vereador Claudio Janta, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Cons tuição e Jus ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 20 de
abril de 2021, tendo ob do 06 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto.
Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL
Vereador Claudio Janta - Vice-Presidente: FAVORÁVEL
Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL
Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL
Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL
Vereador Pedro Ruas: NÃO VOTOU
Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL
Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla vo, em
20/04/2021, às 11:15, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código veriﬁcador 0226307 e o código CRC 3F4F595A.

Referência: Processo nº 037.00049/2020-98
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